


SINOPSI

Camellia va néixer el dia que vam adonar-nos de la brutalitat de les coses petites. El

color d'un pètal, una paraula ben escollida que el descriu o una melodia única que el

defineix. 

Mercè Rodoreda va inventar les "Flors de debò". La Flor sense nom, la Flor d'aigua, la

Flor felicitat...  Avui, dos violins dibuixen els móns meravellosos on viuen aquestes, i

una veu ens explica la seva fràgil i singular vida.  

Amb text extret del llibre "Viatges i Flors" (M. Rodoreda, 1980), coneixem aquestes flors

producte d'una imaginació desenfrenada. Camellia, recull i abraça aquest petit

somriure de l'escriptora acompanyan-lo amb composicions de música barroca per a

dos violins.  



FITXA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL I DIRECCIÓ  Mireia Vila 

ACTRIU  Neus Elfa 

VIOLINS  Olga Teruel i Mireia Vila  

TEXT  Mercè Rodoreda 

MÚSICA  J. M. Leclair, G. P. TelemannTelemann, J. B. Rameau, Halvorsen i Guillemain 

FOTOGRAFIA Montse Capdevila Lorenzo 

DURACIÓ ESPECTACLE  45 minuts 

IDIOMA  Català  

L'espectacle es pot dur a terme en qualsevol espai, interior o exterior amb

punt de llum.  

POTÈNCIA NECESSÀRIA: 1.500 watts / 220V 



LA COMPANYIA 

Cia. Dell’Anima comença a crear acompanyada de diverses disciplines: la música, la

dansa i el text. Formada per Neus Elfa (ballarina i actriu) i Mireia Vila (violinista i

direcció), la companyia arrenca la seva trajectòria el 2015 per la creació de la peça

Elisabetta, que des de llavors ha girat per la Península i Balears participant en diversos

festivals i teatres. 

Amb una proposta innovadora, atractiva i amena per al públic, han iniciat la seva

trajectòria amb molt bona acollida per part del públic. Les seves produccions

combinen la dansa contemporània, la poètica del text i la música barroca que

s'articulen creant un nou llenguatge per explicar les seves històries. 

Amb Camellia arriba la segona producció de Cia. dell'Anima, apostant un cop més per

la interacció de diverses arts, incorporant el violí d'Olga Teruel. Aquesta vegada amb

més pes per al text i per la música, sense abandonar mai el llenguatge del cos de les

tres integrants.  

  



CURRÍCULUM

NEUS ELFA (actriu, ballarina, cantant) 

 Formada a l’escola Aules (Barcelona), Studio Harmonic (París) i Comédie Française

(París). Ha treballat en diverses companyies franceses Cie. Théâtre d’Art, Cie. Eucaryote

Théâtre i amb Stage Entertainment fent el musical Mamma Mia! Ha participat en

diverses pel·lícules internacionals. 

OLGA TERUEL (violinista) 

Formada a l’Escola Superior de Música de Catalunya i a l’Utrecht Conservatorium

(Holanda). Com a solista, ha tocat amb diverses orquestres a Paraguai, Holanda,

Espanya i Argentina. Integrant de "Elles duo" i el Nadal String Quartet amb qui va ser

convidada a tocar a la prestigiosa sala de concerts Concertgebouw (Amsterdam).  

MIREIA VILA (violinista) 

Formada al Conservatori Superior de Música del Liceu i a l'Escola Superior de Música

de Catalunya. Dirigeix Cia. dell'Animca, i forma part de diverses companyies

multidisciplinars amb els espectacles "Esvorell" i "L'U-rigen". És la violinista de

l'espectacle "Un Obús al Cor" i també participa en la programació infantil de la del

Palau de la Música Catalana amb diverses produccions.



FOTOGRAFIA



CONTACTE

cia.dellanima@gmail.com 
ciadellanima.cat 
616 93 27 90 

TEASER ESPECTACLE 
https://www.youtube.com/watch?v=bxRLrB_5YnE 

cia.dellanima  

https://www.facebook.com/cia.dellanima/ 
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